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INLEDNING 
För Valåsområdet har tidigare upprättats ett program till detaljplan. Det här förslaget till 
detaljplan berör en del av programområdet, i princip den västra och norra delen, och av-
ser i första hand befintlig bebyggelse. Östra delen av programområdet omfattar bl a ett 
område som föreslås för ny bostadsbebyggelse, vilken regleras i en separat detaljplan.  
 
PLANENS SYFTE 
Planens syfte är att genom reglering av bebyggelseförutsättningarna bl a ta tillvara om-
rådets miljömässiga och kulturhistoriska värden. Ett därmed sammanhängande syfte är 
att redovisa relevanta byggrätter, med hänsyn till dagens krav och önskemål, som ger 
möjlighet till en fortsatt utveckling av området. Ett annat syfte är att underlätta och 
medverka till en utbyggnad av kommunal va-anslutning i hela området. 
 
AVVÄGNING ENLIGT MILJÖBALKEN (kap 3 och 4) 
Området ingår i den kustzon som i sin helhet är av riksintresse pga sina natur- och kul-
turvärden. Särskilda hushållningsbestämmelser gäller enligt MB 4:1 och 4:4. Bestäm-
melserna utgör dock inte hinder för utvecklingen av befintliga tätorter. 

Vattnets grundområden, 0–6 meter, utgör riksintresse för fisket. Undantag görs för de 
områden som saknar förutsättningar för fiskreproduktion. Detaljplaneförslaget bedöms 
inte påverka detta riksintresse. 
 
PLANDATA 
Läge och areal 
Planområdet är beläget söder om Ljungs kile, mellan Ljungskile och Lyckorna, se karta 
ovan. Planområdet omfattar ca 8,8 ha, varav 0,9 ha utgör vattenområde. 
 

Markägoförhållanden 
De med bostäder bebyggda fastigheterna i området är privatägda. Mark i anslutning till 
Ljungs nya kyrka ägs av Ljungs församling. De fastigheter inom planområdet som är 
obebyggda ägs i huvudsak av Uddevalla kommun. 

 
Ljung 1:5 



 3
TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN 
Översiktliga planer 
Översiktsplanen 2002 antogs av kommunfullmäktige den 12 november 2002. Den be-
handlar användning av mark och vatten i kommunen. Tyngdpunkten ligger på bebyg-
gelseutvecklingen på landsbygden och i de mindre orterna. Staden Uddevalla och 
Ljungskile redovisas i separata fördjupningar av översiktsplanen. För Ljungskiles del 
pågår arbetet. 
 
Detaljplaner 
I norr avgränsas planområdet mot gällande planer och pågående planarbete för Ljungs-
kile hamn. En mycket liten del av planområdets norra del (Ljungs-Hälle 1:133) ingår i 
dag i detaljplanen för ”Motorväg förbi Ljungskile mm”, laga kraft den 26 mars 1992, 
vars genomförandetid gått ut. I öster avgränsas området mot pågående planarbete för ny 
bostadsbebyggelse inom Valåsområdet. I söder gränsar planområdet till områdesbe-
stämmelser för del av Lyckornaområdet (här ingår bl a Ljungs nya kyrka). 

En mindre del av området i söder är sedan tidigare detaljplanelagt. De båda fastighe-
terna Ljung 1:19 respektive 1:20 redovisas för bostadsändamål i en byggnadsplan som 
fastställdes den 26 mars 1943. De sydligaste delarna av Ljungs-Hälle 1:85 respektive 
2:1 redovisas som gatumark och marken söder om 1:20 (kyrkans parkering mm) redovi-
sas i denna plan som allmän plats, park. Väster om Kyrkvägen, i höjd med fastigheterna 
Ljung 1:19 och 1:20, finns en ”bergsknalle” som redovisas som allmän plats, park, i en 
byggnadsplan som fastställdes den 4 september 1948.  

De här båda planerna gäller numera som detaljplaner enligt PBL. Planernas s k ge-
nomförandetid har gått ut. Övrig mark inom planområdet är inte detaljplanelagd. 
 
Program till detaljplan 
Som ovan redovisats så har för Valåsområdet tidigare upprättats ett program till detalj-
plan. I programmet redovisas utgångspunkter och mål för en kommande detaljplane-
läggning. Programmet var föremål för samråd med sakägare, myndigheter m fl under 
sommaren 2001. 
 
Kulturmiljövårdsprogram 
Kommunfullmäktige antog den 9 april 2002 ett kulturmiljövårdsprogram. I ett delområ-
de i denna rapport, benämnt ”Tätorten Ljungskile, gårdarna och Ljungskile centrum”, 
ingår Valåsområdet. Området är dock inte specifikt beskrivet. I den bedömning som av-
slutar redovisningen av hela delområdet sägs bl a följande: Miljön bedöms som område 
av allmänt intresse som kultur- och naturmiljö. Bebyggelsen i Ljungskile speglar en 
lång historisk samhällsutveckling och utgör idag en tätortsbildning inom kommunen 
utanför staden Uddevalla. 

Som åtgärdsförslag för området i sin helhet redovisas bl a följande: • Vid framtida 
ombyggnad bör övervägas återställande av ursprungliga fasadmaterial. • Eventuell ny 
bebyggelse bör utformas i anslutning till den äldre bebyggelsens karaktär. 
 

Kommunala beslut i övrigt 
Miljö- och stadsbyggnadsnämnden beslutade den 18 oktober 2001 (§331) att godkänna 
redogörelsen för programsamrådet samt gav dessutom Miljö och Stadsbyggnad i upp-
drag att inleda arbetet med en detaljplaneläggning. 
 

Strandskydd 
Inom planområdet bedöms strandskyddsgräns finnas i strandlinjen. På plankartan inne-
bär det att den ligger i gränsen mellan vattenområde och allmän plats, Natur respektive 
kvartersmark. 
 
Tomtindelningar 
Några gällande tomtindelningar finns inte inom planområdet. 
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Ljungs-Hälle 1:79 
 
FÖRUTSÄTTNINGAR OCH FÖRÄNDRINGAR 
Mark och vegetation 
Valåsberget reser sig brant och högt över sin omgivning. Från havsytan väster och norr 
om området stiger berget till en högsta nivå på +63 meter. Högsta nivå inom planområ-
det är drygt +40 meter. Den befintliga bebyggelsen är huvudsakligen placerad på norr- 
och västsluttningarna på olika typer av platåer. 

Större delen av planområdet består av tomtmark, varav följer att trädgårdskaraktären 
är dominerande inom området. Många tomter har dock kraftig lutning, vilket medför att 
flera tomter har kvar mycket av naturkaraktär. 

I områdets mitt finns ett naturområde, vilket avses bevaras och därför redovisas som 
allmän plats. Här finns möjlighet till utsikt över vattnet. Den norra delen av stranden 
som ingår i planområdet skall också utgöra allmän plats. Den södra delen av stranden är 
i privat ägo och redovisas som mark för bostadsändamål som inte får bebyggas. Dessut-
om redovisas på plankartan att strandområdet skall vara tillgängligt för allmänheten. I 
övrigt redovisas tre mindre områden som allmän plats. De är brantare områden som inte 
lämpar sig för något annat ändamål. 
 

Geoteknik 
År 1979 – 1983 upprättade Statens geotekniska institut (SGI), i samarbete med Statens 
Geologiska Undersökning (SGU), en s k temakarta som utvisade var särskild uppmärk-
samhet av stabilitetsförhållandena erfordras inom vissa bebyggda eller detaljplanelagda 
områden med lerjord. Inom nu föreslaget planområde redovisas på denna karta den syd-
västra delen (norr om kyrkan) som ett område där det kan finnas förutsättningar för 
spontana skred. Hamnområdet redovisades på samma sätt. Detta ligger dock utanför 
planområdet. Övriga markområden redovisades inte, vilket får uppfattas som naturligt 
då bedömningen görs att de i huvudsak består av mark där berget går i dagen eller täcks 
av ett tunt jordlager. 

På senare tid har Flygfältsbyrån, på uppdrag av Räddningsverket, utfört en översikt-
lig skredriskkartering för Uddevalla kommun, daterad 31/10 2001. I denna utredning 
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har två s k kontrollsektioner beräknats för slänter inom den sydvästra delen av planom-
rådet. Stabilitetsanalyserna har, enligt dokumentet, utförts enligt Skredkommissionens 
riktlinjer för överslagsberäkningar. Enligt dessa riktlinjer klassas en slänt som tillfreds-
ställande stabil om stabiliteten i en s k odränerad analys är större än 2 och större än 1,5 i 
en s k dränerad analys. 

De beräknade sektionerna är tagna genom fastigheten Ljung 1:5 respektive i det syd-
östra hörnet av Ljung 1:20 och ner mot sydväst. För den första sektionen anges faktorn 
2,07 vid odränerad analys och 1,88 vid dränerad analys. För den andra sektionen anges 
faktorn till 1,95 vid dränerad analys (odränerad analys redovisas inte). I utredningen be-
döms därför detta område som stabilt.  

Då ovanstående resultat baseras på överslagsmässiga beräkningar införs en planbe-
stämmelse för fastigheterna Ljung 1:5, 1:6, 1:19 respektive 1:20 som redovisar att detal-
jerad stabilitetsutredning, enligt Skredkommissionens anvisningar, skall utföras vid till-
byggnad och nybyggnad av huvudbyggnad eller vid andra förändringar som kan påver-
ka stabiliteten. 

Trots att stora nivåskillnader förekommer på flera ställen inom planområdet, så görs 
bedömningen att risken för blocknedfall eller ytliga ras är ringa. De branta områdena 
bör dock hållas under uppsikt så att förebyggande åtgärder vid behov kan vidtas. Ansvar 
för detta åvilar respektive fastighetsägare. Planbestämmelse finns. 

Då vattenområdet utanför stranden är mycket långgrunt (se ortofoto nedan), så görs 
bedömningen att erosion utmed stranden inte kan bli av sådan omfattning att stabiliteten 
försämras. 

 
 
Radon 
Enligt Översiktlig kommuntäckande kartläggning av markradonförhållanden inom Ud-
devalla kommun, miljö- och hälsoskyddskontoret, juni 1990, så bedöms större delen av 
planområdet utgöra normalriskområde, medan resterande del avsatts som lågriskområ-
de. Dåvarande miljö- och hälsoskyddskontoret har därefter utfört en markradonunder-
sökning, daterad den 11/5 1994. Slutsatsen som dras i denna är att det inte finns några 
indikationer, vare sig ur geologisk synpunkt eller från mätvärden, som visar på någon 
förhöjd radonavgång inom området. Området klassas därför i denna undersökning som 
låg-normalradonmark, vilket inte medför några krav på extraordinära åtgärder vid byg-
gande. För säkerhets skull införs dock en planbestämmelse som anger att vid ny- eller 
tillbyggnad skall utförande ske så att gränsvärde för markradon inte överskrids. 
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Fornlämningar 
I den norra delen av planområdet finns två stenåldersboplatser. I samband med ett tidi-
gare detaljplanearbete gjordes en förundersökning av den västra av dessa. Boplatsen be-
dömdes då vara så kraftigt förstörd av sentida aktiviteter i området att en slutundersök-
ning ej ansågs nödvändig. För den östra boplatsen, och kvarvarande delar av den västra, 
gäller kulturminneslagens regler, vilket innebär att länsstyrelsens beslut skall inhämtas 
om arkeologisk utredning av markområdet skall utföras innan markarbete startar. 
 
Bebyggelse 
Inom planområdet finns 25 st fastigheter som är bebyggda med en- (eller två-) bostads-
hus, varav några utnyttjas som fritidshus. Karaktär, ålder och storlek på bostadsbebyg-
gelsen är mycket varierande. Inom området förekommer byggnader som ”badgästhus” 
från slutet av 1800-talet, via ”konventionella” fritidshus från mitten av 1900-talet, till 
moderna villor av sent 1990-talssnitt. 

Bohusläns museum gjorde en bebyggelseinventering 1979-80. Av denna framgår att 
det i området finns ett tiotal hus som är byggda kring sekelskiftet 1900 eller under den 
första fjärdedelen av seklet och därför utgör den första(?) och ursprungliga bebyggelsen 
i området.  

De allra flesta av husen har dock kraftigt förändrats genom ombyggnader, tillbygg-
nader samt fasad- och takrenoveringar. Därför känns det inte befogat att införa skydds-
bestämmelser eller rivningsförbud inom området – även om det för något, eller några, 
enstaka hus skulle kunna anses befogat. 
Av större vikt bedöms då vara att områdets helhetskaraktär bevaras. Husens utseende är 
då en viktig faktor, men också vägnätets karaktär, husens placering på tomterna, tomt-
komplement etc har betydelse. Därför införs en generell varsamhetsbestämmelse om att 
området utgör en värdefull miljö som inte får förvanskas. I detta innefattas att ny be-
byggelse och exteriöra förändringar på befintlig bebyggelse skall utformas och utföras 
med särskild hänsyn till områdets egenart. Detta skall emellertid inte innebära att nya 
byggnader utförs som pastischer av äldre bebyggelse. Dagens arkitektur bör också kun-
na uttryckas i området. 

 
Ljungs-Hälle 1:80 
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Planbestämmelser införs som begränsar husens storlek i form av största byggnads-

höjd samt största byggnadsarea. Dessutom finns planbestämmelse om husens placering 
på tomt. På några av tomterna överstiger nuvarande byggnadsarea den begränsning som 
angivits i planbestämmelserna. Dessa byggnader skall ha byggrätt. För att inte behöva 
detaljreglera olika byggnadshöjder och taklutningar så har generella bestämmelser re-
dovisats. (Obs! För Ljungs-Hälle 1:64 har dock höjdbegränsning införts i form av högs-
ta tillåtna nockhöjd över nollplanet respektive största tillåtna takvinkel och för Ljung 
1:6 redovisas något lägre tillåten byggnadshöjd än den generella byggnadshöjden.) De 
hus som idag överstiger dessa begränsningar skall också anses ha byggrätt. Ersättnings-
byggnad får uppföras till samma höjd och med samma taklutning som idag befintlig 
byggnad. Dessutom införs en planbestämmelse som redovisar att nya takkupor på hu-
vudbyggnad får överskrida högsta tillåtna byggnadshöjd, dock med en ”utbredning” 
motsvarande max 25% av fasadlängden.  

På fastigheterna Ljung 1:6, Ljungs-Hälle 1:62 samt Ljungs-Hälle 1:76 finns idag inte 
några bostadshus. Ljung 1:6 ligger i direkt anslutning till kyrkogården och är dessutom 
relativt smal. I samrådsskedet gjordes bedömningen att ett nytt bostadshus på tomten 
skulle komma att inkräkta på kyrkogårdsmiljön, varför byggrätt då inte föreslogs. Det 
förefaller emellertid rimligt att tro att en väl anpassad byggnad kan smälta in i miljön. 
Byggrätt föreslås därför. Dock begränsas byggnadshöjden jämfört med övrig bebyggel-
se i planområdet samt att häck skall finnas i gränsen mot kyrkogården. 

Ljungs-Hälle 1:62 föreslås få byggrätt för ett bostadshus. Avseende den relativa när-
heten till motorvägen och eventuellt trafikbuller kan följande konstateras: När detaljpla-
nen för motorvägen upprättades gjordes trafikbullerberäkningar (december 1990). Av 
dessa framgår att den ekvivalenta ljudnivån vid bostadshus på Ljungs-Hälle 1:173 (di-
rekt nordost om planområdet och närmare motorvägen än 1:62) beräknats till lägre än 
55 dBA med den då bedömda trafikmängden år 2000. Vid ljudmätning på 1:62 hösten 
2003 uppmättes 50 dBA ekvivalentnivå. Byggrätt bör därför kunna accepteras. Obser-
vera att fornlämning kan finnas på tomten, varför länsstyrelsens tillstånd erfordras innan 
markarbete startar. Se även under rubriken Fornlämningar ovan.  

Ljungs-Hälle 1:76 föreslås få byggrätt för ett bostadshus. Tomten är relativt brant, 
men en byggnad med god terränganpassning bör kunna accepteras. 

Ljungs-Hälle 1:200 är den klart största bostadsfastigheten i området. Det kan därför 
förefalla rimligt att tillåta att den delas så att ytterligare ett bostadshus kan uppföras på 
den östra delen av tomten. Nivåförhållanden inom den här delen gör dock att sådan del-
ning inte föreslås. 

De västra delarna av fastigheterna Ljung 1:5, Ljung 1:6 och Ljungs-Hälle 1:17 får 
inte bebyggas. Skälet är att området närmast strandpromenaden bör hållas byggnadsfritt, 
så att karaktären och upplevelsen av gångstråket kan hållas intakt. 

Befintlig servicebyggnad till Ljungs kyrkogård, i den södra delen av planområdet, 
ges byggrätt. 
 

Service 
Tillgång till väl fungerande service i form av handel, bank, skolor, daghem mm finns i 
Ljungskile centrum. Via Valåsvägen är avståndet ca 800 meter. Valåsvägen är dock bit-
vis mycket brant. Via Kyrkvägen, söderut, är avståndet till centrum ca 2,2 km. 
 

Tillgänglighet 
Valåsområdet är kuperat. Kyrkvägen, i södra delen av planområdet, har en lutning på ca 
10%, medan Valåsvägen, i norr, har en maxlutning på ca 20%. Även många av de be-
byggda tomterna har en kraftig lutning. Samtidigt som detta naturligtvis är problema-
tiskt, så utgör det också ett karaktärsdrag i området, som ger det en del av dess charm.  
 
Friytor 
Flertalet tomter är relativt stora, varför de också kan tillgodose ett behov av närfriytor. I 
och i anslutning till planområdet finns också naturmark som kan nyttjas för rekreation. 
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Naturmiljö 
Större delen av planområdet består av tomtmark, vilket på de byggnadsfria ytorna i hu-
vudsak innebär en tuktad form av naturmiljö. I övrigt redovisas ett drygt 1 hektar stort 
naturområde som allmän platsmark centralt i området, med utsikt över Ljungskileviken. 
Dessutom redovisas den i planen ingående strandremsan allmänt tillgänglig samt som 
naturmark, allmän plats. Samma ändamål redovisas för tre mindre ytor inom området.  
 

 
Strandpromenaden 
 
Vattenområden 
Utanför ovan nämnt strandområde redovisas på plankartan ett vattenområde. Några för-
ändringar föreslås inte för detta, utan avsikten är att det skall hållas öppet och inte med-
ge byggande av anläggningar i vattnet. 
 
Vägar och trafik 
Vägnätet består av Kyrkvägen och Valåsvägen samt några anslutningar till tomter som 
inte har direkt angöring till vägarna. Vägnätet är på flera ställen smalt och dessutom 
mycket brant, men belastas å andra sidan av relativt lite trafik. Tekniska kontoret utför-
de trafikräkning i tre punkter i början av maj respektive i början av juli 2002. Mätning-
arna utfördes under en veckas tid på Kyrkvägen söder respektive norr om kyrkparker-
ingen samt på Valåsvägen i höjd med Ljungs-Hälle 1:64 och 1:145. Följande trafik-
mängder uppmättes (avser s k veckomedeldygntrafik med vårsiffrorna först): 
Kyrkvägen söder: 186 resp 271 
Kyrkvägen norr: 58 resp 72 
Valåsvägen: 50 resp 58 
 
Även om ytterligare ca 20 bostadshus tillkommer öster om det här planområdet (planar-
bete pågår när detta skrivs), så gör tekniska kontoret bedömningen att nuvarande vägnät 
klarar den belastningen. Man får förutsätta att merparten av trafiken till eventuellt nytt 
område kommer att utnyttja Kyrkvägen, vilken har en bättre väggeometri än Valåsvä-
gen. Vissa åtgärder bör emellertid utföras på Kyrkvägen, t ex mötesplats där vägen är 
som smalast samt tydligare markering av vägbanan vid kyrkplanen i anslutning till kyr-
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kans ekonomibyggnad. Önskvärt vore också att träd planterades. Se illustration på näs-
ta sida.  
 

 
Kyrkvägen 
 

På plankartan redovisas läge för mötesplats som en lokal breddning. Det bör tolkas 
som en mindre avvikelse från planen om annat läge för mötesplatsen visar sig mer för-
delaktigt den dag mötesplatsen skall anläggas. Dessutom redovisas vägområdet söder 
om kyrkplanen med sådan bredd att trottoar här kan anläggas. Här framförs mest trafik 
inom planområdet (se tabell ovan). Om breddning skall ske, så skall den ske norrut. 
Breddningen innebär ett intrång i slänten och skall utföras med särskild hänsyn till om- 
givande miljö. Om stödmur behöver anläggas, så bör den vara i natursten. I den allra 
sydligaste delen av planen ligger berget nära nuvarande vägbana. Här kan förmodligen 
enbart en marginell breddning ske.  

På plankartan redovisas vägnätet i området som kvartersmark med ändamålet Trafik, 
gång,- cykel- och motorfordonstrafik. I områdets västligaste del ingår en del av den s k 
strandpromenaden. Den redovisas som allmän plats, gång- och cykelväg.  
 
Parkering mm 
För bostadsbebyggelsen redovisas inte några förändringar avseende parkeringssituatio-
nen. På nya bostadstomter skall två biluppställningsplatser kunna anordnas. På kyrkplan 
redovisas att parkering får anordnas. Önskvärt vore att p-platserna markeras så att en 
ordnad parkering underlättas. Se illustration på nästa sida. 
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Teknisk försörjning 
Ett antal fastigheter i den norra delen av planområdet ingår i kommunalt verksamhets-
område för vatten och avlopp. Övriga fastigheter har – i princip – mer eller mindre en-
skilda anläggningar för vattenförsörjning och omhändertagande av spillvatten. Flera av 
fastigheterna har tillgång till kommunalt vatten via s k sommarvattenledning.  

Miljö och Stadsbyggnad har via bl a inventering och enkätundersökning utrett va-
situationen i området. Det kan konstateras att merparten av de enskilda avloppsanlägg-
ningarna är av relativt gammalt datum och att de därför inte uppfyller dagens kvalitets-
krav. För två till tre fastigheter uppfylls heller inte miljökraven. Vattenprovtagning i re-
cipienten utanför området, vid det s k kallbadhuset, visar på en påverkan från avlopp 
som, åtminstone delvis, torde härröra från området. Det är därför angeläget att avlopps-
frågan får en miljömässigt acceptabel och varaktig lösning. Den ur miljösynpunkt rimli-
gaste lösningen vore att hela området ansluts till det kommunala va-nätet. Med tanke på 
områdets karaktär; branta vägar, tunna jordlager etc, så bör också anslutning ske till det 
kommunala dagvattennätet. 



 11
En projektering av ledningsnät har nyligen utförts. I denna föreslås att nya led-

ningar dras norrifrån och via strandpromenaden samt fastigheten Ljung 1:5 ”tar sig in” i 
området. 

Uppvärmning av bebyggelsen sker via enskilda anläggningar. Någon förändring av 
detta förhållande torde inte vara realistiskt. Om nya, konventionella uppvärmningssy-
stem skall installeras, så bör dessa vara vattenbaserade.  
 
Miljökonsekvenser 
Föreslaget utnyttjande av detaljplaneområdet bedöms inte medge en sådan användning 
av mark, vatten eller byggnader att det innebär en betydande påverkan på miljön, hälsan 
eller hushållningen med naturresurser. Därför finns inte anledning att upprätta en speci-
fik eller separat miljökonsekvensbeskrivning. De olika aspekter som ändå måste belysas 
i sammanhanget redovisas under nedanstående rubriker. 
 
Buller och avgaser
Gräns- eller riktvärden för trafikbuller eller avgaser bedöms inte överskridas i planom-
rådet. Se även under rubriken Bebyggelse ovan. Planbestämmelse om ljudnivåer be-
döms ej som relevanta med hänvisning till ovanstående. 
 
Naturmiljön
Planförslaget i sig bedöms inte innebära några negativa konsekvenser för naturmiljön. 
En anslutning av samtliga fastigheter till det kommunala va-nätet bedöms däremot in-
nebära positiva konsekvenser inom och utanför planområdet. 
 
Kulturmiljön
Detaljplanen bedöms tillvarata och förstärka de kulturvärden som finns i området. 
 
Hushållningen med naturresurser
Planförslaget bedöms inte medverka till en misshushållning av naturresurserna. 
 
Administrativa frågor 
Detaljplanens genomförandetid är fem år från den dag planen vinner laga kraft. Detalj-
planen gäller även efter genomförandetidens slut om det inte beslutas att den skall änd-
ras. 

För planområdet skall gälla normalkrav enligt PBL avseende bygglovplikten. Skälen 
är bl a det granneintresse som en exploatering i området innebär, liksom den ”varsam-
hetsbestämmelse” som finns i planbestämmelserna. 

 
HANDLÄGGNING 
Detaljplanen har upprättats av Miljö och Stadsbyggnad i Uddevalla kommun med Hans 
Johansson som handläggare. Plankartan har ritats av Simone Augustsson. 
 
MILJÖ OCH STADSBYGGNAD 
 
 
Håkan Björkman Hans Johansson 
stadsbyggnadschef planarkitekt  
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